Заштита приватности корисника
У име sportium.edu.rs обавезујемо се да ћемо чувати приватност свих наших посетилаца
који посете интернет презентацију. Вебсајт тражи Ваше личне податке само ако желите
да користите неку од наших услуга и самовољно попуните форме на нашем вебсајту.
Прикупљамо само неопходне, основне податке посетилаца неопходне за пословање и
информисање корисника у складу са добрим пословним обичајима и у циљу пружања
квалитетне услуге и информације и одговара. Дајемо посетиоцима могућност избора
укључујући могућност одлуке да ли желе или не да се избришу са мејлинг листа које се
користе за маркетиншке кампање.
Сви подаци посетилаца који попуне одговарајуће контакт форме се строго чувају и
доступни су само запосленима којима су ти подаци нужни за обављање посла и пружања
одговора и информација. Сви запослени који раде на одржавању интернет презентације
(и њихови партнери) одговорни су за поштовање начела заштите приватности.“
Подаци које скупљамо су следећи:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Име и презиме родитеља/старатеља
Име и презиме ученика
Адреса становања родитеља
Телефон
Контакт мејл
Датум рођења ученика
Претходна школа ученика
Успех
Владање
Назив клуба где ученик тренира
Учешће у репрезентативним селекцијама

У којим случајевима бележимо ваше приватне податке:
•
Постављање питања
(Име, емаил – на који вам достављамо одговор)
Контакт подаци и питања се чувају и интерној бази докле год аутор не тражи да се
питање из интерне базе избрише.
•
Пријава на билтен (newsletter)
(мејл адреса)
•

Попуна уписне форме

( Име и презиме родитеља/старатеља, име и презиме ученика, адреса становања
родитеља/старатеља, телефон, контакт мејл, датум рођења ученика, претходна
школа ученика, успех ученика, владање ученика, назив клуба где ученик тренира, учешће
у
репрезентативним
селекцијама)
Подаци се чувају како би родитељ/ученик добио правовремену информацију, како би

били информисани о свим детаљима уписа, били контактирани од стране одговорне
особе и администратор за реализацију уписа, како би спроводили услугу у складу са
добрим пословним обичајима и у циљу пружања квалитетне услуге.

Посебна напомена о подацима добијеним од деце
Sportium.edu.rs се фокусира и на децу (малолетна лица), а то су информације о школи и
потребне информације за упис у школску годину. Sportium.edu.rs тражи да се дају
подаци о конкретном кориснику приликом попуне одговарајуће уписне форме. У овом
случају, тражимо минималну количину личних података.
Sportium.edu.rs информације са веб сајта и потребне информације су намењене само
деци, родитељима/старатељима и овлашћеним одраслим лицима и неовлашћена одрасла
лица не треба да користе ове делове веб сајта нити да врше попуњавање форме.
(Добијање података о кориснику нам, по потреби, помаже у том смислу.)
Деца треба да обавесте своје родитеље или одрасла лица која се о њима брину да
посећују веб сајт sportium.edu.rs и да остављају ове ограничене податке о кориснику.

КОРИШЋЕЊЕ ПРИКУПЉЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА
Ваше личне информације се користе:
•
Како бисмо вам могли доставити одговор у што краћем временском периоду, и
спровели упис и пружили услугу у складу са добрим пословним обичајима и у циљу
пружања квалитетне услуге.
КАКО ДЕЛИМО ИНФОРМАЦИЈЕ СА ДРУГИМА
Вебсајт неће продавати, трговати, изнајмљивати или давати Ваше личне податке трећој
страни, уколико то није нужно за пружање услуге. Уколико не желите примати
информације о променама на нашим њеб страницама, вести, новости о нашој понуди и
сличне информације, слободно нас о томе обавестите. Ваше име ће бити избрисано с
наших листа, убрзо по примању ваше поруке.
Спортиум сме одати личне податке клијента:
•
•
•

Ако то захтева суд
Ако је потребно ради заштите права и власништва наших њеб страница
Ако је потребно ради заштите личне сигурности наших корисника или јавности.

СИГУРНОСТ ПРИКУПЉЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА
Вебсајт посебно брине да су прикупљене информације о корисницима сигурне и
заштићене од губитка, промена, недозвољеног приступа и било које врсте злоупотребе.

Вебсајт је на сигурном ССЛ серверу. Придржавамо се строгих безбедносних процедура
у погледу чувања и откривања информација које нам дајете како бисмо спречили
неовлашћени приступ истима.
Са нашег сајта линкови могу водити на друге веб сајтове. Не сносимо одговорност за
политику или процедуре за заштиту података, као ни за садржај на овим њеб сајтовима.

